
 

 

Zpravodaj – duben 2017 

 

Vážení rodiče a přátelé školy,  

       

školní rok se nám úspěšně přehoupl do dalšího pololetí a tak dovolte malé ohlédnutí. 

Nedávno jsem pozorovala naše děti ve třídě a tak mne napadlo, jaké jsou děti dokonalé  

zrcadlo svých rodičů. 

Zrcadlo odráží spoustu věcí najednou, abychom tyto odrazy vůbec byli schopni rozlišit a 

zamyslet se nad nimi, je nejlepší nejprve znát originál – onu zrcadlenou skutečnost. Pokud 

neznáme sami sebe, nepochopíme ani zrcadlo. Mnohdy nám zrcadlo pomůže uvědomit si 

něco, čemu bychom jinak vůbec nechtěli věnovat pozornost. Musíme však být těmto 

informacím otevření, přijmout odrážený vzkaz a popřípadě umožnit změnu. 

Nesmíme ovšem propadnout extrému a stále si uvědomovat, že dítě není pouhé zrcadlo. 

Hrozí zde posedlost hledáním zobrazovaného a tím samozřejmě slepota vůči všemu 

ostatnímu, čím dítě je. Není všechno zrcadlením jeho okolí, pokud ovšem zrovna funguje 

jako zrcadlo, funguje dokonale. Na obligátní otázku „odkud se to v něm vůbec bere“ nám 

zrcadlo někdy při nejlepší vůli není schopno odpovědět. 

Člověk je tvor společenský, jednotliví lidé určité doby, třebaže v něčem se od sebe 

navzájem liší, jsou na tom většinou stejně, co se týče základních rysů. Je to zkrátka nutné 

pro přežití společenství. Proto i generace dětí v určité době bude odrážet mnohé identické 

obsahy. Děti jsou tedy dokonalým zrcadlem nejen jednotlivců, ale celé generace 

dospělých, ba celé společnosti v daném čase.  

 

Přeji vám příjemné čtení a slunečný jarní čas.  

 

Martina Štanclová 

 

  



 

 

Lípa obecná 

Na přelomu dubna a května bude v Heroldových sadech slavnostně vysazen náš „školní 

strom“. Děti nabarvily plaňky na jeho oplocení. Datum sázení bude ještě upřesněno.   

 

 

 

Náslechy v programu Montessori základní školy Na Beránku 

V průběhu dubna navštívila většina našich učitelek základní školu Na Beránku, kde měly 

možnost celý den pozorovat vyučování v Montessori programu. Paní učitelky se byly 

podívat jak na prvním, tak i na druhém stupni. Angličtinářky strávily den s učitelkami 

angličtiny v prvním, druhém a třetím trojročí. Za tuto možnost jsme všichni moc vděční, je 

pro nás zdrojem inspirace.   

Trnkova vila 

 

Školní družina navštívila dne 18. dubna zajímavou výstavu Trnkova Zahrada 2. Pokud 

byste měli zájem se na výstavu také podívat, je možno ji navštívit až do 31. 5. 2017 ve 

volnočasovém areálu Vltavanů 229, v Praze 4 - Braníku. 

Výstava představuje nejen legendární knihu Zahrada Jiřího Trnky, ale i řadu současných 

interaktivních prvků, jako jsou Kočkodron, Štěkafon, Trpaskop a další. 



 

 

Výstava zábavnou a nenásilnou formou rozvíjí tvořivost, hravost a fantazii dětských i 

dospělých návštěvníků. 

Trnkova Zahrada 2 se navíc odehrává v překrásném areálu na břehu Vltavy, s nejvyššími 

prolézačkami a skluzavkami ve střední Evropě. 

Prostory výstavy si můžete rezervovat na následujícím odkazu: 

http://www.supersaas.cz/schedule/Trnkova_Zahrada_2/Zahrada2 

Dění v Modré třídě 

V průběhu ledna až března jsme se zabývali Příběhem o vzniku člověka, prezentacemi 

na témata podle vlastního výběru, sněhovými objemy těles a prací s pomůckami. Toto 

období bylo ve znamení 26 prezentací o lidském těle. Vzájemně jsme se obohatili o 

mnoho nových, často až neuvěřitelných informací o tom, co nás tvoří a bez čeho bychom 

to nebyli my. Navázali jsme projektem Zdravá svačinka, kdy jsme si připravovali lákavé 

lahůdky. 

Z jarmarku se nakoupila hra Tom Tec a pomůcky na matematiku. 

Dění ve Žluté třídě  

Ve Žluté třídě se snažíme o provázanost dopoledního a odpolední bloku v rámci akcí, 

které se vztahují k určitým obdobím roku. Žlutá třída se zúčastnila těchto akcí: projekt 

povolání – módní stylista, Kino Pilotů – Viana, Tučňáci v Rudolfinu, Noc s Andersenem, 

realizace malování dřevěné ohrádky v rámci projektu „Strom pro školu“, kino Pilotů – 

Zpívej, návštěva pedagogického muzea – dílna Malý písař, bruslení na Gutovce, 

běžkování v Chuchli, boulderbar – lezení, čtenářský projekt – Škola Malého stromu, 

masopust. 

Z jarmarku se nakoupila spojovaci kapla TomTect.  

 

http://www.supersaas.cz/schedule/Trnkova_Zahrada_2/Zahrada2


 

 

Dění v Zelené třídě   

V lednu jsme v projektových dnech putovali historií. Období pravěku a prvního osídlení 

našeho území Slovany si děti zpestřily tematickými návštěvami v lese. S Michalem si 

v pravěké době vyráběly oštěpy a lovili zvěř z kartonu, v období slovanského osídlení si 

stavěly obydlí ze stromů a větví, chovaly zvěř a začaly dokonce i obchodovat. Nakonec 

své zkušenosti předaly mladším trojročím, když pro ně děti zelené třídy v lese připravily 

dopolední projekt. 

Následující historická období jsme prožili s naučnými a historickými dokumenty a pořady 

(Hlas pro římského krále, Byl jednou jeden člověk/objevitel/vynálezce, Dějiny udatného 

národa českého apod.). V rámci učiva pro pátý ročník jsme navštívili Muzeum vynálezů z 

18. a 19. století na Petřínské rozhledně. K velkým kosmickým projektům patřili osobnosti 

národního obrození, Národního divadla, českého a světového malířství, hudby, vědy a 

techniky. Zpracovali jsme si vlastní tematické knížečky. 

Z jarmarku je v plánu adopce na dálku /v mini provedení, jednorázová akce/. 

Angličtina 

V únoru a březnu se nám událo hned několik věcí, které měly pod záštitou paní učitelky 

angličtiny. V rámci uspořádání společné interkulturní snídaně měly děti ve všech třídách 

možnost seznámit se se snídaňovým menu různých zemí. Zájemci si vybrali zemi, která 

jim je blízká, a pro ostatní spolužáky připravili malou ochutnávku. Před zahájením 

degustace nás každý se svou zemí seznámil a anglicky ostatním představil, co nabízí. 

Každý si našel mňamky dle své chuti a dozvěděl se, co kde snídají. Všem moc děkujeme 

za přípravu!  

V den oslav irského svátku svatého Patrika (St Patrick´s Day) přišel Žluťáky navštívit 

tatínek Damiana, Frank Haughton. Se surovinami přivezenými až z Irska před dětmi 

připravil „full Irish breakfast“. Přípravu doprovázel anglickými komentáři, které Damian 

krásně tlumočil. Mimo jiné dětem pověděl i o samotném svátku a zazpíval své oblíbené 

písně. Vytvořil úžasnou atmosféru, za což mu od nás patří velký DÍK!   

Dětem ze Zelené třídy jsme nabídli možnost zúčastnit se anglické soutěže s názvem 

„Let´s write!“. Zadání znělo následovně: napsat anglický příběh o délce 750-1000 slov. 



 

 

Osm dětí se ani tohoto vysokého počtu slov nezaleklo a zvolilo si jedno z těchto 

zadaných témat: One day, while I was walking through the forest, I came upon ten…..; 

Every day I walk by Room 10 at school. The door to Room 10 is always closed. This 

morning I walked by and noticed that the door was open. I looked inside and….; anything 

with number 10 in the theme and story. Jejich práce byly odeslány a nyní už netrpělivě 

čekáme na názor odborné poroty. Určitě vás budeme v dalším zpravodaji informovat. 

Před všemi zúčastněnými smekáme klobouk, jak krásně to zvládli. Máme radost.  

Dění v Modré družině 

V průběhu měsíců leden – březen jsme si s dětmi v družině povídali o uplynulých 

Vánocích a o dobrých skutcích, které děti v tomto období vykonaly. Dále jsme si četli s 

prvňáky a druháky dětské knihy, se třeťáky pak další díl Letopisů Narnie.I v těchto 

měsících jsme pokračovali v utužování fyzické zdatnosti celostním motorickým testem. 

Za mrazivého počasí jsme krmili ptáčky v Heroldových sadech a absolvovali bobování v 

Grébovce. Děti se také naučily péct jednoduché sladké i slané pohoštění. Z výtvarných 

činností jsme se věnovali kubismu, výrobě severských psů, s kterými proběhl psí závod. 

Poslední zimní měsíc jsme zakončili Masopustem. Dále si děti ve skupinkách nakreslily 

ideální město - nad těmito díly pak proběhla slavnostní vernisáž. Následovala dílna  

otisky přírodními materiály, výroba jarních řetězů a krabiček z pohlednic. S blížícím se 

jarem jsme začali pěstovat v květináčích nejrůznější luštěniny a také si párkrát pochutnali 

na klíčcích fazolek mungo vlastní výroby. V březnu jsme s družinou navštívili Žižkovskou 

věž a uskutečnili plánovanou burzu starších hraček. V rámci propojení generací jsme  

uvítali loutkoherce – seniory, kteří dětem zahráli půvabnou pohádku, též se snažíme 

navázat spolupráci s geriatrickým oddělením Thomayerovy  nemocnice – děti už 

seniorům nakreslily obrázky.  

 

Dění v Zelené družině 

V úvodu ledna jsme využili vhodné počasí (čerstvý sníh) a v rámci upevňování si právě 

probíraných témat pravěk a první osídlování našeho území Slovany jsme opakovaně 

vyrazili s dětmi do lesa. Před prvním výletem jsme si předem vyrobili cvičné terče z 

kartonu ve tvaru muflona a zajíce a vybaveni noži jsme (především s chlapci) celé 

dopoledne strávili vyráběním oštěpů a hodem na cíl. Při druhé návštěvě lesa jsme se 



 

 

rozdělili na dvě osady a vyráběli přístřeší po vzoru starých Slovanů. Každá osada se 

rozhodla pro jiný typ přístřešku, na závěr spolu děti z obou osad začaly i spontánně 

obchodovat. Při třetí a poslední návštěvě pak děti využily nabité zkušenosti a připravili 

půldenní tematickou aktivitu pro mladší trojročí (modrou třídu). Každá z těchto příležitostí 

byla dobrovolná, účast na ní ale vždy byla velmi hojná. V druhé polovině února se 

přihlásilo téma Masopustu, vyráběli jsme masky zdobili třídu, na konci února jsme si užili 

společnou celo-družinovou oslavu masopustního veselí. Hráli jsme hry, fotili se v 

maskách a dobře jsme jedli a pili. Od poloviny měsíce se nám také podařilo zajistit pro 

děti vypůjčení hry stolního fotbalu, která se stala oblíbenou aktivitou napříč všemi třídami 

– hra putovala po třídách s týdenním intervalem. V březnu jsme si začali všímat prvních 

známek jara, opět jsme trávili spoustu času venku, vyráběli jsme papírové ryby, ptáky, i 

ozdobné dekorace z papíru s jarní tématikou. V druhé polovině měsíce se děti seznámily 

s chystanou výsadbou školního stromu v Heroldových sadech. Učili jsme se píseň, kterou 

vybrané děti zazpívají na slavnosti sázení, natírali jsme dřevěné laťky, které budou mladý 

strom chránit před drobnou zvířenou a sdíleli společně naše předešlé zkušenosti s tím 

související. Také v měsíci březnu nás provázel stolní fotbal i jiné společenské hry, nácvik 

úklidu a činností služeb, vlastní relaxace i zábava. 

Dění ve Žluté družině 

V období zimy jsme s žáky vymysleli projekt na ptačí budky. Následně jsme je zrealizovali 

a v rámci procházky rozvěsili v Heroldových sadech. Děti se pro tento projekt nadchly a 

snažily se vyrobit originální budky, které stále chodí kontrolovat jak v rámci družiny, tak i 

s rodiči.  

Dalším projektem, který jsme uskutečnili, byl projekt „Kdo je kdo“, kdy úkol dětí byl donést 

svoji fotografii z dětství a následné tipování svých spolužáků. Do tohoto projektu byly 

zapojeny i paní učitelky. Při tipování jsme se hodně zasmáli. Posléze jsme dali tuto 

prezentaci i na chodbu a nabídli jsme tipování rodičům, kteří byli velice nadšeni, že i oni 

se mohou zapojit. V této chvíli máme projekt pověšený ve třídě. Třetím projektem byla 

skupinová práce na téma „Naše vysněné město“, kdy jsme pustili volnost fantazii, a děti 

si vymýšlely, jak by mělo vypadat jejich město. V měsíci únoru jsme zajistili dětem 

odpoledne výtvarných dílen, kdy si mohly namalovat svůj hrníček a po uschnutí odnést 

domů. Hrnky se velice povedly a vznikly z toho krásné fotografie. V březnu jsme měli 

v rámci celé družiny masopustní karneval se spoustou her, foto koutkem a občerstvením. 



 

 

Téma masopustu se probíralo v rámci dopoledního bloku, a proto jsme to mohli krásně 

propojit i s odpolednem. Děti si donesly kostýmy a strávily hezké odpoledne s ostatními 

spolužáky. S Modrou třídou jsme se se vypravili do výšin Žižkovské věže, kde se děti 

mohly kochat výhledem na Prahu. Zjišťovaly místa, která znají, hledaly polohu svého 

bydliště.  

 

Kroužky  

Výtvarné dílny 

Naši umělci z kroužku se zapojí do dvou výtvarných soutěží: 

1. Výstava projektu PIHA fotografky paní Marie Szábové ve spolupráci s Nadačním 

fondem Klíček a umělci z Kouzelných škol 

Děti nakreslí obrázky na téma, jak si představují pihatého člověka. Obrázky budou 

vystaveny od 31. března do 20. dubna v X-Foto gallery cafe, kde si je můžete zakoupit. 

Koupí obrázku přispějete na náklady spojené s ubytováním mimopražských rodin, jejichž 

dítě se léčí v některé z pražských nemocnic a Nadační fond Klíček jim pomáhá s 

ubytováním po dobu hospitalizace dítěte. Těšíme se na vaši účast a podporu. 

2. XI. ročník soutěže pro děti a mládež  - „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“ 

Soutěž vyhlásil Úřad pro ochranu osobních údaj u příležitosti „Dne ochrany osobních 

údajů“ 28. ledna 2017 

Děti budou kreslit maskota pro ochranu soukromí. Příspěvky se můžou posílat do 

30.dubna.  

Aktuální informace o soutěži budou průběžně k dispozici na webových stránkách Úřadu 

pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz v rubrice Pro mládež. Prosím držte nám 

palce.  

http://www.uoou.cz/


 

 

                                          

                               

Šachový kroužek 

Školní turnaj vyhrál zaslouženě Lukáš Linhart, který je momentálně asi opravdu nejlepší, 

ale i on dvakrát prohrál. Snažili se všichni, nikdo nebyl bez bodu a ve výsledném pořadí 

byly často jen minimální rozdíly. Největší pokrok za uplynulé pololetí udělal Theo Otras, 

který získával body až ve druhé polovině turnaje. Příští turnaj chceme hrát v červnu. Při 

vyhodnocení byla legrace, odměny za první tři místa byly BMW, Porsche a Honda - víc 

Vám řeknou kluci sami (škoda, že jsem si je nevyfotil).    

 

        



 

 

       
           

   

Organizace ve zkratce 

  24.04.-26.04. Zápisy do prvních tříd 

  01.05. Státní svátek - škola uzavřena 

  08.05. Státní svátek - škola uzavřena 

  10.05. Předškolák (8:30-12:00) 

  15.05.-19.05. Lhota u Mělníka – škola v přírodě 

  21.05.-26.05. Krkonoše – škola v přírodě 

  17.05. Předškolák (8:30-12:00) 

  24.05. Předškolák (8:30-12:00) 

  31.05. Předškolák (8:30-12:00) 

 

 

V Praze, 21. 4. 2017 

 


